
UTMANINGAR I LÄRARYRKET: 
FALLET CHILE12

AbELARDo cASTRo hIDALgo

Man kan dra tre slutsatser av Chiles resultat på PISA-proven. Det första är att Chile 

ligger bäst till i Latinamerika förutom Kuba, som har bättre resultat i andra typer av 

internationella mätningar. Det andra är att Chile visar den starkaste socio-ekonomiska 

stratifieringen av alla OECD-länderna, och det tredje är det faktum att Chile ligger på 

en klart lägre nivå än genomsnittet i OECD-länderna. Detta gäller även för en större 

grupp av välbeställda studenter, vars föräldrar investerar mycket mer pengar i privata 

skolor än europeiska genomsnittet per student. Men hur ska man tolka dessa resultat? 

Och vilka strategier kan man utveckla för lärarutbildningen?

Hur kan man tolka kunskapsmätningar?
Vid analysen av dessa resultat av PISA–mätningarna har den extrema 
privatiseringen av skolsystemet – med vinst som drivkraft – och läraryrket 
kommit i fokus. Lärarna och lärarutbildningen har utpekats som de skyldiga 
till det som gått fel, samtidigt som yrket har genomgått kraftiga förändringar. 
Från att ha varit ett socialt respekterat yrke som åtnjutit hög social status 
och stor pedagogisk autonomi, till att nu präglas av låg social och ekonomisk 
status. Undervisningen har också har blivit starkt reglerat ner till minsta 
didaktiska beslut. Allt detta sägs ske med syftet att skolorna ska uppnå högre 
resultat i de nationella kunskapsproven. Detta har också blivit en viktig del 
av skolornas marknadsföring för att rekrytera fler elever.

Denna situation gav samtidigt upphov till olika protestaktioner från 
studenter inom lärarutbildningen för gymnasielärare och klassrumslärare 
(motsvarande svenska ämneslärare respektive grundlärare). Kraven, som 
fick ett stort stöd av allmänheten, handlade om att avskaffa privatiseringen 
inom utbildningsväsendet. Studenterna var motståndare till att skolor – som 
administreras av privata aktörer och som får bidrag från staten – ska kunna 

12 Det här kapitlet ingår som en del i arbetet med projektet ”Design of a multidimensional didactic 
model based on scientific reasoning and proven experience in education in the context of vulne-
rability”, i vilket Concepcións universitetet och Katolska universitetet i Valparaíso deltar. Projek-
tet är finansierat av Centrum för avancerad forskning för utbildning (CIAE), för vilket författaren 
är vetenskaplig ledare, och för det relaterade projektet ”Different teaching styles in schools that 
serve children with high vulnerability and their impact on school achievement from the perspec-
tive of the dialectic of learning” som finansieras av Styrelsen för forskning och utveckling vid 
Concepcións universitetet, i vilket Cecilia Maldonado är  forskningsledare och Laura Saavedra 
samt Fabián Quiroga är medforskare. De är också medförfattare till detta kapitel.
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vara vinstdrivande. De som protesterade krävde också att staten skulle 
garantera ett utbildningssystem som är gratis och av god kvalitet. Lärarna, 
å sin sida, krävde bättre arbetsvillkor och höjda löner.

Nya lagar och förordningar
I detta sammanhang bör också nämnas att trycket från allmänheten också 
ledde till att den då gällande utbildningslagen (Ley Orgánica de Educación – 
LOCE) upphävdes. Det var den lag som bekräftar den neoliberala modellen 
inom utbildningsväsendet i form av vinst, urval av elever och privatisering 
av systemet som finansieras av offentliga medel. LOCE ersattes 2009 av 
Skollagen (Ley General de Educación, Congreso de Chile). Detta var relevant, 
eftersom det är i denna lag som den chilenska staten offentligt deklarerar 
grunden för skolsystemet. Ledande för denna reformering av systemet var 
principerna för opartiskhet, kvalitet samt utbildning av medborgarna för 
demokrati och delaktighet.

Därefter godkände parlamentet, på initiativ från den chilenska regeringen, 
under de efterföljande åren olika lagsamlingar som innebär en ändrad inrikt-
ning för utbildningssystemet och läraryrket, bland annat ”Lag om inkludering 
av elever” (2015), ”Lag om utveckling av läraryrket” (2016) och ”Lag om 
offentlig utbildning” (2016). Dessa lagar fastställer:

1. Slutet på kommunaliseringen av den offentliga utbildningen. Skolför-
valtningen överförs till oberoende institutioner på kommunal nivå, 
vilka ska kontrolleras av statliga organ på provins- och regionnivå.

2. Vinstförbud för friskolor som erhåller bidrag från staten. Detta innebär 
att de privata företag som administrerar friskolorna måste göras om till 
stiftelser utan ekonomiska intressen. Dessutom förbjuds dessa skolor 
att anta elever enligt särskilda urvalskriterier. Skolorna ska stå öppna 
för alla. Den huvudsakliga anledningen till detta är att de goda resultat 
som dessa skolor uppnått beror på att de riktar sig till elever med ett 
kulturellt kapital som liknar skolans, och att skolresultaten därför inte 
nödvändigtvis är en följd av det pedagogiska arbetet.

3. Demokratisering genom att föräldrar och förmyndare får en uttalad 
möjlighet att delta i skolans utbildningsprojekt, men också genom att 
fackföreningar tillåts. Förvaltningen av utbildningsinstitutionerna tillät 
inte tidigare facklig verksamhet.

Vad det gäller läraryrket kan man också skönja strukturella förändringar i den 
nya lagstiftningen om lärarkarriär, som godkändes i riksdagen 2016. Denna 
innebär både en kraftig höjning av grundlönen på ungefär tjugo procent och 
införande av tjänstekategorier i en fyrgradig skala, vilka påminner om de 
som tillämpas på universitetet. Meriter som vittnar om professionalitet i det 
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pedagogiska arbetet, samarbetsförmåga och genomförd fortbildning anses nu 
viktiga för i vilken tjänstekategori läraren placeras. Ju högre tjänstekategori 
läraren placeras i, desto högre lön får läraren. Dessutom får lärarna mer tid för 
undervisning och uppföljning av elever (Congreso Nacional de Chile, 2016).

Lagen om utveckling av läraryrket gäller även lärarna på de statligt 
subventionerade friskolorna. Dessa skolor uppstår under perioden av ny 
liberalisering som har sin grund i skolsystemet från 1981. 54,6 % av alla elever 
som idag finns registrerade i skolsystemet är inskrivna i denna typ av skolor 
(Ministerio de Educación, 2017). Därför bör lärarna på dessa skolor – på 
samma sätt som lärarna på de kommunala skolorna – delta i programmet 
för utvärdering av undervisningen som omfattar fyra delar:

13 SIMCE. Chiles nationela skolprovsystem

1. Portfölj. Den första delen omfattar planering av en pedagogisk enhet, 
filmning av en lektion på 45 minuter, redovisning av exempel på sam-
arbeten med kollegor samt fortbildning inom läraryrket.

2. Egen utvärdering. Den består av ett frågeformulär, i vilket läraren 
utvärderar sin prestation inom läraryrket och reflekterar över sina 
pedagogiska erfarenheter.

3. En utvärdering som utförs av en jämbördig lärare (s.k. peer- review”). 
Läraren intervjuas och intervjun utvärderas av en klassrumslärare 
som förberetts särskilt för detta. Intervjun omfattar sex frågor och 
ger läraren utrymme att visa exempel på sitt arbete med eleverna, hur 
hen lägger upp undervisningen och vilket pedagogiskt material som 
hen använder.

4. En utvärdering som utförs av rektorn och/eller chefen för den pedagogiska 
enheten på skolan. Här bedöms lärarens bidrag till undervisningen på 
skolan i sin helhet, arbete med föräldrar och förmyndare samt arbetet 
med eleverna i allmänhet.

Som vi tidigare nämnt, motsvarar stratifieringen av skolresultaten mönstret 
för de sociala orättvisorna, och placerar Chile på den 2: a kvintilen (statistisk 
indelning i femtedelar, vår anmärkning) bland de länder som har störst ojäm-
likhet i världen (s.k. GINI–index; The Guardian, 2017). Man kan också se på 
resultaten i SIMCE13 s utvärdering 2016 för elever som gått fjärde skolåret. 
Denna visar att på de skolor där de ekonomiskt sett fattigaste barnen går 
uppnår eleverna ett resultat på 247 poäng, medan de elever som går i skolor 
där barnen kommer från den rikaste femtedelen av befolkningen på samma 
prov uppnår 301 poäng. I ämnet matematik är resultaten 237 respektive 
300 poäng.
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Forskningsprojekt för utveckling av undervisning …
Det orättvisa resultatet i lärandet mellan olika socioekonomiska grupper 
som vi beskrivit ovan, och de sociala spänningarna, leder till att landet inte 
utnyttjar sin “begåvningsreserv” (så som det kallats i Sveriges skolpolitik på 
1950-talet). Utifrån dessa resultat påbörjade en grupp forskare på fakulteten 
för utbildning på universitetet i Concepción – tillsammans med Utbildnings-
ministeriet och Rikskommissionen för vetenskaplig och teknologisk forskning 
(CONICYT) – 2004 en serie forskningsprojekt. Dessa projekt hade som syfte 
att fördjupa sig i lärarnas syn på orsakerna till orättvisorna i skolresultateten 
för eleverna från de ekonomiskt fattigaste sektorerna i provinsen Concepción, 
som har den näst största befolkningen i Chile. Samtidigt skulle man samla 
lyckade pedagogiska erfarenheter i undervisningen av dessa barn.

Den första undersökningen – “Kritiska skolor: Att integrera och främja 
den vetenskapliga kompetensen hos lärarna: Det går verkligen” (2004–06) 
– finansierades av Utbildningsministeriet. I den deltog 18 lärare från 9 olika 
lågstadieskolor. Man arbetade i form av forskningscirklar, där man fördjupade 
sig i möjliga orsaker till det dåliga resultatet av undervisningen för eleverna. 
Till att börja med menade lärarna att svårigheten låg i elevernas låga kulturella 
kapital och kulturen i deras familjer. De menade också att orsaken till det 
dåliga resultatet låg i kommunernas vanskötsel av den offentliga utbildningen.

I denna utredning analyserades de sociologiska teorier som skulle kunna 
förklara de fenomen som undersöktes. Teorier om social reproduktion visade 
på det som lärarna upplevde i skolorna med eleverna, vilket gjorde att de 
kände sig lättade i sin yrkesroll, eftersom ansvaret inte låg på dem. Emel-
lertid fanns det lärare som menade att även om de inte är ansvariga för de 
strukturella problemen med undervisningen, så är de ansvariga för vad som 
händer i klassrummet. Man samtalade också gemensamt om erfarenheter 
av lärande som några av de deltagande lärarna tillämpade i sina klassrum, 
inspirerade av Lev Vygotskys (2005) och Paulo Freires teorier (2004).

Mellan åren 2006–2007 fortsatte forskningen med en ny undersökning 
med rubriken “Fasen för sammanfogning och stabilisering: Förvissningen 
om att man lär sig i skolor med ett professionellt klimat och professionella 
lärare: när allt är mycket svårare”, vilken finansierades av Utbildningsmi-
nisteriet. I detta projekt fördjupade man sig i de teorier som förklarade de 
fenomen i undervisningen som analyserats i den tidigare rapporten, men 
man tog samtidigt upp de teorier om undervisning som bidrar till att lösa 
den dialektiska motsättningen mellan de ekonomiskt sett resurssvaga barnens 
kultur och skolans kultur såsom den uttrycks i läroplanen (utifrån från 
Utbildningsministeriet och lärarnas pedagogiska erfarenheter).

Denna erfarenhet framhäver betydelsen av professionalism och kreativ 
kapacitet hos de lärare som deltog i undersökningen från de sju skolor som 
låg i områden med stor ekonomisk fattigdom. En betydande del av lärarna 
påtalade att skillnader i skolresultat för de olika socioekonomiska grupperna 
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mycket riktigt är strukturellt betungade, men att dessa också hänger ihop 
med det sociala ansvaret och hur man utövar läraryrket. Det intressanta 
var, att en del av lärarna lyckades få bra akademiska resultat för sina elever 
vad gäller uppnådda färdigheter och resultat på standardprov som SIMCE. 
De flesta av dessa lärare var medvetna om den befintliga motsättningen 
mellan det som skolan representerar och det som är viktigt för eleverna med 
avseende på lärande. Särskilt gäller att det är viktigt för dessa elever att få 
kunskap om hur man praktiskt kan lösa problemen för överlevnad och få 
insikt om och förståelse för sin egen miljö.

Denna nya form att hantera undervisning i sektorer med stor ekonomisk 
fattigdom gav bra utfall. Tre skolor antog förslaget. Av dessa uppnådde två 
ett högre medeltal i sina skolresultat och fick kategorin akademisk excel-
lens (spanska: ”excelencia académica”) och fler lärare fick bättre resultat i 
lärarutvärderingen. Emellertid fanns ett fenomen kvar, som ofta konstaterats 
inom pedagogisk forskning, nämligen att det i 50% av skolorna inte märktes 
några signifikativa förändringar. En del lärare gick även tillbaka till tidigare 
arbetssätt. Här stötte vi på en ny frågeställning: Hur ska vi lyckas behålla 
förändringarna?

Projektet ”Ringar – Dialektik för lärande och att bryta cirkeln av låg inlär-
ning inom särskilt utsatta grupper”, finansierat av det chilenska forsknings-
rådet (CONICYT 2009–12). inriktades på läraryrket och lärarens sociala 
ansvar. I denna undersökning granskades i forskningscirklar de sociologiska 
teorierna om den sociala reproduktionen (Bernstein, 1997; Bourdieu och 
Passeron, 2008; Willis, 1988). Detta gav lärarna en förklaringsmodell som 
hjälpte dem att förstå den dialektiska motsättningen som kommer till uttryck 
i klassrummet ur kulturell synvinkel. Man betonade att denna motsättning 
kunde övervinnas, om man som utgångspunkt hade dessa barns perspektiv 
i relation till karaktären på den kunskap som intresserade dem (epistemo-
logiskt perspektiv liksom lärandets dialektik mellan det som man lärt och 
det som finns att lära) och härifrån gå vidare mot skolans kultur, utan att 
eleverna förlorar sin egen identitet enlig den humanistiska principen om “den 
legitime andre” (Maturana, 1992). I samma andemening lade man tonvikten 
på teorier om signifikativt lärande (Freire, 2004) och nödvändigheten att 
utgå från elevernas verklighet. Slutligen diskuterades betydelsen om för-
stärkningsteorin när den används i takt med eleverna framsteg.

… som i sin tur ledde till nya forskningsprojekt
Dessa erfarenheter av den tidigare forskningen ledde sen till ytterligare två 
nya projekt. Ett som genomfördes på Centrum för avancerad forskning för 
utbildning (CIAE) på Chileuniversitetet (Universidad de Chile) i Concep-
ción och på Katolska universitet i Chile (Pontificia Universidad Católica de 
Chile). Detta hade namnet “Utformning av en pedagogisk flerdimensionell 
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modell för undervisning i utsatta miljöer byggd på vetenskapligt resonemang 
och beprövad erfarenhet” (2013–15). Det andra projektet genomfördes 
av Concepcions universitet (Universidad de Concepción) under namnet 
“Olika stilar av undervisning på skolor med särskilt utsatta elever och 
dess påverkan på prestationen i skolan ur ett dialektiskt perspektiv med 
avseende på lärande” (2014–17). Syftet med båda studierna var att förstå 
orsakerna till det orättvisa utfallet för eleverna i skolsystemet. Detta, antogs 
det, beror på att den chilenska staten är monokulturell och gynnar en social 
grupp som har ett kulturellt kapital som överensstämmer med de högsta 
socialgrupperna och inte tar i beaktande värdet av till exempel arbetarkultur. 
Därför är utmaningen för läraren hur hen kan ta itu med monokulturen i 
skolan och åstadkomma en kognitiv utveckling hos barnen från ekonomiskt 
fattiga familjer. I detta sammanhang var det nödvändigt att radikalt ändra 
de teoretiska perspektiven jämfört med de tidigare redovisade projekten, i 
riktning mot nyare hjärnforskning.

Nu undersökte man därför i stället förhållandet mellan lärandet och 
hjärnan och principerna för interaktion mellan hjärnan och den miljö som 
omger den. Man diskuterade återigen i forskningscirklar följande principer: 
a) neuroner som inte används, neuroner som dör; b) hjärnans flexibilitet med 
avseende på hur den kan interagera med omgivningen och hur den, i takt med 
att den interagerar med denna, förbättrar sin kapacitet och hur det skapas 
en verkningsfull cirkel av kognitiv utveckling och den fysiologiska potential 
som den ger stöd för (Klingberg, 2012). Lärarna förstod att de erfarenheter 
som eleverna utvecklar lämnar fysiologiska spår i deras hjärnor.

En annan aspekt rörde lärarens professionalism och det sociala ansvars-
tagandet för elevens kognitiva utveckling, såsom det återspeglas i lärarens 
pedagogiska och didaktiska beslut. På samma sätt som för alla yrken, bör 
dessa beslut grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte bara 
på ett allmänt resonemang med ideologiska undertoner. Givet komplexiteten 
i fenomenet lärande, har vi i detta tvärvetenskapliga perspektiv utgått från 
ett flervetenskapligt perspektiv som tillåter oss ”att förklara fenomenet med 
socialt arv i skolan och att utreda hur vi kan övervinna detta utifrån en grund i 
professionellt lärarbeteende” (Fernández, 2001). Sammanfattningsvis handlar 
det om att gå från en pedagogik/didaktik som är ideologiskt ”emancipatorisk” 
till en som är vetenskapligt “emancipatorisk”.

I projektet på CIAE deltog 12 lärare från grundskolan som arbetar med 
ämnena språk och kommunikation på skolor där 85% av eleverna kommer 
från familjer med inkomster som ligger inom den lägsta kvintilen i landet. 
Man använde återigen forskningscirkeln som metod. Gruppen av lärare 
ombads utforma exempel på lärande, att ge en teoretisk grund för var och 
en av aktiviteterna i sitt didaktiska upplägg, och att därefter genomföra detta 
i klassrummet. Lektionerna spelades in och lärarna intervjuades.

I det inspelade materialet kunde man notera hög motivation hos eleverna 
och att de tog till sig de aktiviteter som utmanade dem. I djupintervjuerna 
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berättade lärarna att de fått en högre professionell självkänsla och att de 
kände att de självständigt kunde fatta didaktiska beslut nu när de kan 
motivera besluten utifrån en teoretisk grund inför ledningen på sin skola.

I nuläget genomförs ett andra försök med 10 lärare från grundskolan inom 
ämnesområdena språk och kommunikation. Projektet heter ”Olika stilar 
av undervisning på skolor med särskilt utsatta elever och dess påverkan på 
prestationen i skolan ur ett dialektiskt perspektiv med avseende på lärande”. 
Där har man också spelat in lärarnas lektioner och intervjuat dem. På samma 
sätt som med de tidigare undersökningarna har man använt metoden forsk-
ningscirkel. Detta upplägg ger en atmosfär av stort förtroende vid utbyte 
av professionella erfarenheter. Dessutom har man använt fallstudier som 
analysmetod. De teman som behandlats är följande:

14 Begreppet ”consilence” myntades av Edward Wilson (2015) och avser det medvetna försöket att 
i kunskapsbilden skapa en enhetlighet mellan de olika kunskapsfälten. 

1. Läraryrket och dess uppgift att fånga och utveckla landets intellektuella 
resurser. Detta är uppfattningen av utbildningssystemet via analogin 
”växthus” som härrör från teorin om ramfaktorer formulerad av den 
svenska forskaren Urban Dahllöf (1995). Det handlar om en teori som, 
i sin praktiska tillämpning, håller för möjligt att makrovariablernas 
påverkan kan mildras, som till exempel den diskriminerande effekt 
som standardiserade kursplaner får. Grundläggande är den roll som 
aktörerna inom systemet (mikrosystemet) spelar, då de inifrån systemet 
kan modifiera makrofaktorerna. Detta ger läraren autonomi; eftersom 
hen har den vetenskapliga kunskapen och den yrkesmässiga etiken som 
grund blir det möjligt att skapa pedagogiska upplägg som skiljer sig 
från standarden från Utbildningsministeriet.

2. Utbildningssystemets uppgift. Eftersom läroplanen utformas på riksnivå 
med utgångspunkt i den allmänna politiken och skolans sociala roll blir 
en bieffekt i utfallet av lärande såväl på nationella prov (SIMCE) som 
internationella (PISA) mellan de socioekonomiska grupperna.

3. Arbetsfördelningen i samhället som en avgörande faktor för existensen 
av olika typer av habitus (socialt delade och inlärda handlings- och 
tankemönster) i ett samhälle. Dessa utvecklas när personerna av nöd-
vändighet anpassar sig till rådande förhållanden och med intellektuellt 
och/eller praktiskt arbete tillsammans skapar det som karaktäriserar 
den sociala gruppen. Man betonade här vikten av att förstå dessa 
mekanismer för att skapa förutsättningar och komplettering av tidigare 
lärande. På så sätt kan man övervinna den dialektiska motsättningen 
mellan barnets kultur och skolans kultur.

4. Vetenskaplig konsensus (eng. ”consilience”; Wilson, 1999)14 Detta 
koncept är grundläggande för arbetet med eleverna från de fattiga 
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sektorerna. Det är den vetenskapliga grunden och de beprövade 
erfarenheter som möjliggör att vi kan förklara lärande fenomenet 
och förstå orsakerna till orättvisan. I detta tematiska område ligger 
tyngdpunkten i analysen i bidragen från olika teorier (neurovetenskap, 
sociologi, humanism, teorier om lärande). Dessa teorier är grunden 
på vilken habitus byggs upp liksom för de olika formerna av lärande 
som pojkar och flickor förvärvar i sin kulturella miljö. Dessutom, ur 
epistemologiska aspekter som karaktäriserar denna kultur och hur man 
skapar kunskap som kompletterar elevernas kultur.

Bland de vetenskapliga bidragen finns sådana som belyser följande aspekter:

1. Fenomenet lärande ur en bio-social synvinkel. Det centrala temat är att 
utforska de biologiska grunderna för lärandets utveckling i det centrala 
nervsystemet

2. i samspel med hur man relaterar till omgivningen. Syftet är förståelsen 
av att undervisningsprocessen har en verklig påverkan på barnets intel-
lekt och hens fysiologi och kan framhäva skillnaden mellan en person 
med hög kognitiv utvecklingsnivå och en person med låg intellektuell 
kapacitet inom vissa områden i den mänskliga kulturen.

3. Teorier om lärande ur ett utvecklingsperspektiv som innebär att man 
genomför studier av olika inlärningssätt. Bland annat gäller det lärande 
i relation till det som Bourdieu & Passeron (2008) definierar som ”habi-
tus” och som uppstår som en följd av arbetsfördelningen i samhället. 
På samma sätt tar man upp vikten av att förstå de teorier om lärande 
som betonar förstärkningens roll i den kognitiva utvecklingen.

4. Kognitiva teorier som förklarar betydelsen av utmaningarna som 
genererar den kognitiva dissonansen och området den närmaste 
utvecklingszonen (Vygotsky, 2005), i utvecklingen av högre intellek-
tuella färdigheter.

5. Teorier som bidrar med kunskap om hur sådan tankeförmågan skapas 
som leder till skapande och applicering av kunskap. Man betonar vikten 
av det senare eftersom dess förmåga att uppnå mål relaterade till intel-
lektuell utveckling har stöd i områden som: neurovetenskap, sociologi, 
humanism och psykologi när det används i pedagogiskt arbete förenat 
med problemlösning och förståelse av verkligheten förknippat med 
barnens habitat och habitus.
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Slutord
Djupintervjuerna med lärarna visar på att de har omdefinierat sin syn på 
läraryrket från att ha lagt tonvikten på att följa innehållet i kursplanerna till 
att ha som pedagogiskt mål att gynna elevens kognitiva utveckling: från att 
satsa på att undervisa och vara huvudpersonen i klassrummet till att vara 
den som utformar sammanhang för lärandet så att eleverna, av egen kraft, 
kan bygga upp sin förmåga att skaffa sig kunskap.

På samma sätt kan man notera förändringar i sättet som dessa lärare 
planerar sina lektioner på, om man jämför tiden före och efter deltagandet i 
projektet. Från rutinen att kopiera riktlinjerna i kursplaner från Utbildnings-
ministeriet till att själv utforma situationer för lärande i vilka karaktären på 
elevernas habitat och habitus är en utgångspunkt för det pedagogiska arbetet. 
På detta sätt kunde lärarna legitimera elevernas kultur och deras tidigare 
erfarenheter, och därmed övervinner man den antagonistiska motsättningen 
mellan det som dessa barn redan lärt och upplevt och det de har att lära i 
skolan. En oväntad och hoppingivande följdverkan är att samtliga rektorer på 
de skolor, där lärarna som deltagit i projektet arbetar, har ansökt om kurser 
för utveckling av läraryrket i de ämnen som den redovisade forskningen 
omfattar.

Som grupp anser vi att en faktor som visade på stor betydelse för projektets 
framtid är den nya lagen för utveckling av läraryrket som innebär höjda löner 
mot bevis på ett gott yrkesutövande. Samhällsproblemen med de sociala 
orättvisorna kan vi inte lösa inom skolans ramar, men det finns hopp om att vi 
kan mildra deras påverkan på – och i – skolarbetet. Debattens fokus vad gäller 
den allmänna utbildningspolitiken har rört vad som händer i klassrummet, 
där ett av problemen är den sociala reproduktionen. För tillfället kan man inte 
vänta att de maktförhållanden ändras som är en förutsättning för en ändring 
av de kulturella strukturer som styr läroplanens innehåll. Men när läraren 
stänger dörrarna till sitt klassrum har hen ett faktiskt handlingsutrymme, 
som hen kan använda för att mildra effekterna av de samhällsproblem som är 
orsaker till orättvisorna i skolan. Läraren kan alltså lyckas om hen i utövandet 
av sitt yrke uppmuntras att fatta pedagogiska och didaktiska beslut som är 
grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.
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